
Gdy spotkasz si´ z du˝à ju˝ ulicà
Podà˝aj Êmiało za swojà lewicà
Po pasach ostro˝nie, pomału przejdê
I bez wahania w Wierobieja skr´ç

To była niegdyÊ ulica Targowa
Co na niej było - odpowiedê jest gotowa!
Handel i targi si´ odbywały
Wozy z okolicznych wiosek tutaj zje˝d˝ały

Idê prosto, ujrzysz na rogu bràzowy domek drewniany
Tam wiszà dwie tabliczki, tak dla odmiany
Pierwsza litera z nazwiska wymienionego 
Jako pierwsza pasuje do hasła szukanego

Mamy nadziej´, ˝e droga Ci si´ nie dłu˝y
I ˝e spacer po Hajnówce zdrowiu si´ przysłu˝y
Na rondzie kolejna kroi si´ zagadka
Ale dla Ciebie to b´dzie na pewno gratka
Zapisz obok liczb´ z ˝ółtego pola
Wa˝na jej w tym haÊle jest rola

Przy rondzie skr´ç w lewo, w 3 Maja
Bo ten kierunek pozytywnie nastraja
To bardzo wa˝na ulica Hajnówki
Ju˝ dawniej były tu najwa˝niejsze placówki
W tym Paƒstwowa Szkoła Przemysłu Drzewnego
Co wykształciła specjalistów zakładu niejednego

Musisz przejÊç dobrych kilkaset kroków
By na spotkanie ze skarbem byç gotów
A jest on ukryty W´drowcze drogi
Gdzie czytelniczego domu goÊcinne progi
I aby skarbem móc si´ radowaç 
W tym oto domu hasło musisz podaç

Liczb´ latarni z wiaduktu podziel przez dwa
To miejsce „A” litery w haÊle Ci da 
A gdy odejmiesz od liczby „pi´ç”
W to miejsce szybko „K” wkreÊl

Ile postaci w parku miejskim było?
I z góry na ciebie sm´tnie patrzyło?
Cyfra ta wska˝e miejsce „L” litery
Wpisz jà, bo wa˝na jest nie bez kozery!

Pierwszà cyfr´ z ˝ółtych pól podziel przez dwa
A iloraz miejsce w haÊle „P” litery ci da
A gdy jeszcze przez trzy podzielisz 
Okienkiem gdzie „O” stoi b´dziesz si´ weseliç.

No, zostało jeszcze puste miejsce czwarte
Podpowiemy Ci, bo hasło tego warte
Tutaj „U” musi byç wstawione
Jest ju˝? No to wszystko masz wyjaÊnione!

Hasło zwiàzane jest z przemysłem drzewnym
A konkretnie - z jego produktem jednym
OdgadłeÊ litery? Znasz hasło owe?
Na pewno, to         terpentynowe!*

* To nazwa specjalnych pieców murowanych do pozyskiwania terpentyny.
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Gdzie to jest?

Hajnówka to miasto powiatowe w województwie podlaskim,
w regionie Puszczy Białowieskiej. Dojechaç tu mo˝na drogami
wojewódzkimi nr 685 i 689. Quest rozpoczyna si´ na wiadukcie
przy dworcu kolejowym.

Tematyka:

Spacer trasà questu to podró˝ w czasie, gdy Hajnówka była
(w 20-leciu mi´dzywojennym) pr´˝nie rozwijajàcym si´
oÊrodkiem przemysłu drzewnego. Poznasz miejsca, gdzie
niegdyÊ stały nowoczesne (jak na owe czasy) fabryki, a tak˝e
te gdzie toczyło si´ ̋ ycie codzienne ówczesnych mieszkaƒców.

Jak szukaç skarbu?

Twoim zadaniem b´dzie odgadni´cie ukrytych na trasie liter.
Gdy wpiszesz je na koƒcu ulotki w odpowiednie okienka
poznasz hasło, dzi´ki któremu skarb trafi w twoje r´ce. UWAGA:
skarb nie jest dost´pny w niedziel´ i poniedziałek. Weê ze sobà
coÊ do pisania. ˚yczymy udanej przygody!

Czas przejÊcia: ok. 1 godziny

Questing - Wyprawy Odkrywców w Puszczy Białowieskiej

Publikacja została wydana w ramach realizacji projektu
„Questing - wyprawy odkrywców w Puszczy Białowieskiej”

współfinansowanego ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

MIEJSCE NA PIECZ¢å

Drzewiej w Hajnówce



START

Witamy Ci´ GoÊciu w Hajnówce niegdyÊ „drzewnej”
Stoisz na kładce prawdziwie podniebnej
To miejsce jedyne skàd ujrzysz z góry
Miasteczka naszego dachy i mury

Bàdê przygotowany na podró˝ w czasie
A gdy oczy zamkniesz, zobaczysz w całej krasie
Hajnówk´, co t´tniła innym ni˝ dzisiaj ˝yciem
A przemysł drzewny był tutaj w pełnym rozkwicie

Lecz zanim dotkniemy mocniej wieku dwudziestego
Trzeba nawiàzaç do czasu dawniejszego
Gdy powstała Haynowszczyzna - osada stra˝nika leÊnego
Puszczaƒskich dóbr królewskich pilnie strzegàcego

Jeden z nich Krzysztof Haynow si´ zwał
I na nazw´ osady byç mo˝e wpływ miał
Było to pod koniec wieku siedemnastego
A stra˝nik mieszkał blisko dzisiejszego dworca kolejowego

W 1895 roku trakt kolejowy do Hajnówki został oddany
A w 1908 - murowany dworzec był ju˝ zbudowany
Od tego czasu za chlebem, z oddali
Do Hajnówki za pracà ludzie si´ zje˝d˝ali

W 1910 roku szeÊciuset mieszkaƒców tu było
W 1937 - ju˝ do siedemnastu tysi´cy si´ „pomno˝yło”
Rozwijały si´ fabryki i abyÊ był pewny
Powiemy Ci - prym wiódł przemysł drzewny

Pora opuÊciç z wysoka widoki
W stron´ dachów bràzowych kieruj swe kroki 
Lecz zanim to zrobisz - policz na wiadukcie latarnie
Dzi´ki nim ciemnoÊç w nocy nikogo nie ogranie
A liczb´ t´ zapisz szybciutko z boku 
I teraz ju˝ naprawd´ przyspiesz kroku

W domach pi´trowych z bràzowymi dachami
Rodziny kolejarzy mieszkały latami
Gdy zejdziesz ze schodów przez zebr´ przejdê
Idê prosto przed siebie, tylko nie p´dê!

Za piàtym po prawo drzewem skr´ç w lewo
A Êcie˝ka wprowadzi Ci´ do lasku brzozowego
Miniesz za chwil´ górk´ saneczkowà
I amfiteatr z letnià ofertà imprezowà

Maszeruj przed siebie, tam dorodne tuje rosnà
Zielone sà rok cały, nie tylko latem i wiosnà
Z drugiej strony fontanna si´ znajduje
A troch´ dalej pewien pomnik nad parkiem góruje

Policz, ile postaci spoglàda z wysoka
I na chwil´ nawet nie zmru˝y oka
Gdzie dziÊ Park Miejski - hajnowska Narnia
Przed wielu laty stała terpentyniarnia

Fabryka Terpentyny wa˝ne znaczenie miała
I wielu mieszkaƒcom prac´ dawała
Terpentyna to produkt z sosny ˝ywiczny
Wykorzystuje jà medycyna i przemysł chemiczny

Idê dalej prosto, do placu „dzieci´cego”
Gdzie maluchy wesoło dokazujà - na całego
Gdy dojdziesz do ulicy skr´caj w prawo
I wzdłu˝ niej, przed siebie podà˝aj ˝wawo

Za chwil´ dojdziesz do ulicy Zina
I jeÊli niepewna b´dzie Twa mina
Nie martw si´, bo wkrótce pojawi si´ na widoku 
Drogowskaz z liczbà i kierunkiem do Białegostoku

Tam właÊnie skieruj swoje nogi
Bo to dalsza marszruta Twej questowej drogi

Spisz liczb´ z drogowskazu, która jest na ˝ółtym tle
Bo na koƒcu do hasła na pewno przyda si´ 

Po prawej Twej stronie ˝ółta Biedronka
Po lewej - skwer im. Bolesława
Pierwszà samogłosk´ z nazwiska tego pana
Jako ostatnià do hasła wstaw bez wahania 
Maszeruj dalej ulicà króla polskiego
Który pochodzenia był w´gierskiego
Po prawej mijasz miejsca handlowe
WczeÊniej były tu obiekty przemysłowe

Kolejna fabryka w tym miejscu stała
Co bardzo wa˝ne znaczenie miała
To Tartak - przedsi´biorstwo drewna obróbki
Duma i znak rozpoznawczy robotniczej Hajnówki

Przedsi´biorstwo „Tartak” nowoczesne było
Sprawnie zarzàdzane, zyski przynosiło
A ludzie sumiennie tu pracowali
Bo zarobek za prac´ pewny dostawali

Na wysokoÊci du˝ego obiektu handlowego
O nazwie pochodzàcej z j´zyka niemieckiego
Kieruj si´ na skos za prawà r´kà
I przez parking przejdê - to nie b´dzie udr´kà

Dojdziesz do miejsca na 11 listopada
Gdzie kolejny wàtek zaczàç wypada
Bo tutaj ciekawostka na Hajnówk´ całà
˚e wejÊç mo˝esz w niejednà uliczk´ małà

Wejdê w lewo w t´ od drzewa białego nazwanà
Wàziutkà, nigdy nie poszerzanà
Ta niewielka szerokoÊç niejednej tutaj ulicy
Pochodzi z czasów, gdy do Hajnówki
Za pracà Êciàgali z całego kraju osadnicy

A ˝e nierzadko bardzo biedni byli
Ziemianki z trocinami szybko wznosili
Dosłownie - w ciàgu jednej nocy
Gdy komin wzniesiono z czy bez pomocy
Zasada ciekawa taka panowała
˚e ka˝da ziemianka ju˝ właÊciciela miała

Z uliczki trzeba skr´ciç w lewo
Do zaułku od grunwaldzkiej wiktorii nazwanego
Tutaj niegdyÊ ˚ydzi mieszkali
Co handlem w Hajnówce si´ zajmowali


